MANIFEST DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER
Solsona, 4 de febrer de 2022
«PER UNA ATENCIÓ MÉS JUSTA»
El Dia Mundial Contra el Càncer, no és una data més en el calendari. Aquest any
2022, la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC) inicia una campanya de tres
anys pensada per inspirar un canvi i cridar a l’acció més enllà del dia assenyalat.
Una campanya de tres anys, significa una major exposició i compromís, més
oportunitats per generar consciència i un major impacte.
La meitat de la població mundial, no te accés a tots els serveis sanitaris essencials.
La realitat d’avui ens diu que, en funció de la persona que sigui i on visqui pot
suposar la diferència entre la vida i la mort, malgrat viure en una època d’avenços
impressionants en la prevenció, diagnòstic i tractament del càncer.
Es tracta de desigualtat. L’educació, la localització geogràfica i la discriminació,
son factors que poden afectar negativament a l’atenció. Els grups més desafavorits
son també aquells amb més probabilitat de tenir major exposició a elements de risc
com el tabac, una dieta poc saludable o perills de contaminació mediambientals.
La manca d’igualtat afecta a totes les societats i ens pot semblar que l’esvoranc de
la desigualtat no ens afecta personalment, però de ben segur que coneixem algú
que ha viscut una situació d’aquest tipus. Mentre la desigualtat es major en
aquelles zones menys desenvolupades, les que disposen de més recursos també
mostren una desigualtat notable.
Què entenem per desigualtat?
En l’atenció sanitària, la desigualtat es refereix a la injusta distribució dels
recursos. En canvi, desigualtat significa diferències injustes i evitables en
tractaments i resultats.
La diferència ens pot semblar subtil, però acabar amb la desigualtat en el
tractament contra el càncer, no vol dir proporcionar els mateixos recursos a
tothom. Les mesures no son iguals per a tots i cada problema requereix una solució
diferent. La igualtat es donar a cada persona el que necessita per que estiguin tots
al mateix nivell.
El progrès ens porta un futur millor. On hi ha progrès hi ha esperança i quan les
persones s’uneixen amb un objectiu compartit, quan les comunitats recolzen als
més vulnerables i quan la innovació traspassa fronteres, el canvi es al nostre abast.

Ens hem de comprometre. Tant si tu ets un supervivent de càncer,un cuidador,
amic, professor, alumne...Tenim la capacitat de canviar les coses per fer d’aquest
un mon millor.
Junts podem crear un canvi. Cada acció individual te el potencial de crear una
diferència per nosaltres mateixos, per les persones del nostre entorn que estimem i
per la societat a la que pertanyem. Es hora d’assumir un compromís personal.
Fem més forta la propera generació: educadors, estudiants, treballadors i pares,
poden crear consciència, prendre mesures i comprometre’s per influir en la salut i
benestar de la propera generació.
Cada any en el dia d’avui, encenem unes llànties en record de totes les persones
que ens han deixat en la lluita contra el càncer i en la seva memòria reivindiquem
les següents paraules escrites en el cancell d’una petita ermita romànica del camí
de Sant Jaume:
«La solidaritat és una drecera en el camí de la justícia. Aprendre a compartir el
que es té i el que cada persona és, suposa una forma revolucionària que pot canviar
els fonaments de la nostra societat, apuntalats, principalment en l’ànim de lucre.»
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